
UCHWAŁA NR XXVIII/198/2021 
RADY GMINY PYSZNICA 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  
(Dz. U.  z 2018 r. poz. 870) Rada  Gminy Pysznica  

uchwala,  co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja  z dnia 21 grudnia 2020 r. wniesiona przez Pana Piotra Bieleckiego w interesie 
publicznym w przedmiocie  podjęcia  przez Radę Gminy Pysznica uchwały dotyczącej masowych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Skrzypek 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/198/2021 

Rady Gminy Pysznica 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 21 grudnia 2020 r.  wpłynęła do Rady Gminy Pysznica petycja złożona przez Pana Piotra 
Bieleckiego” w przedmiocie  podjęcia  przez Radę Gminy Pysznica uchwały dotyczącej masowych 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Petycja została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pysznica i skierowana do 
komisji Skarg, Wniosków  i Petycji. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2021 r. zapoznała się z treścią przedmiotowej petycji 
i przeprowadziła analizę w tym zakresie, natomiast w dniu 28 stycznia 2021r. wypracowała opinię. 

Po dokonaniu analizy, komisja rekomenduje nie uwzględnienie petycji. 

Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określonych w artykule 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) należą m.in. sprawy z zakresu ochrony 
zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z wyborem producentów szczepionek 
oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, stanowiące przedmiot petycji 
złożonej do Rady Gminy Pysznica, nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy. Należą do zadań 
i kompetycji rządu RP. 

Zarówno w przypadku petycji jak i wszelkich innych wniosków, skarg etc. organy gminy są zobowiązane 
przestrzegać z urzędu swojej właściwości, co oznacza, iż merytorycznie mogą  rozpatrywać  petycje 
składane w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Powyższe żądanie zawarte w petycji nie leży 
w zakresie kompetencji Rady Gminy Pysznica, nie może więc być przedmiotem jej działań. 

Mając powyższe na uwadze komisja zawnioskowała o rozpatrzenie petycji w ten sposób, iż nie zostanie 
ona uwzględniona. 

Rada Gminy Pysznica akceptuje stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Pysznica na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 r. i przyjmuje je za własne. 

Po  zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Pysznica 
rozpatruje petycję w ten sposób, że nie zostanie ona uwzględniona.
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